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Одбор за међународне послове америчког Сената одобрио је нацрт закона којим се
амерички државни секретар обавезује да размотри питање да ли је Русија земља која
спонзорише тероризам.

  

  

Иницијатива „обавезује државног секретара да одреди да ли Руску Федерацију треба
сматрати државом-спонзором тероризма“ и да ли ће би требало прогласити као стране
терористичке организације оружане формације на истоку Украјине које, према ауторима
документа, подржава Русија. Након гласања у одбору, нацрт закона размотриће Сенат.

  

Амерички државни секретар сенаторима мора представити своју одлуку најкасније 90
дана од дана могућег усвајања овог нацрта закона.

  

Тренутно се на списку земаља-спонзора тероризма налазе Иран, Северна Кореја, Сирија
и Судан. Стављање неке земље на овакав списак значи да друге државе или странци
такође могу да се нађу на америчком списку санкција у случају да са том државом
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склопе трговинске уговоре.

  

Одбор је, такође, усвојио нацрт закона за увођење санкција против лица која
финансирају изградњу руских гасовода за извоз енергената.

  

Нацрт ће сада бити поднет Сенату, где би у њега могле да се унесу измене.

  

Ради се о улагањима која „значајно“ доприносе „изградњи, техничком одржавању,
проширењу, модернизацији или поправци“ цевовода. При томе, амерички председник
има право да уноси изузетке од режима санкција „у интересу националне безбедности
Сједињених Америчких Држава“.

  

Овај нацрт закона такође обавезује америчке представнике у НАТО-у „да подстичу
чланице Алијансе да сарађују на постизању енергетске безбедности ових земаља, као и
других држава Европе и Евроазије које су партнери НАТО-а“. Осим тога, у документу се
наводи да амерички Стејт департмент у року од 180 дана након ступања на снагу закона
мора Конгресу да достави извештај о „Трансатлантској енергетској стратегији
Сједињених Америчких Држава“.

  

Одбор америчког Сената одобрио санкције против Турске које погађају Русе

  

Одбор за међународне послове америчког Сената одобрио је нацрт закона који
предвиђа увођење санкција Турској због куповине система С-400, као и против Русије
због помоћи Сирији.

  

Према документу 30 дана од његовог усвајања државни секретар, заједно са шефовима
Пентагона и националних обавештајних агенција, морају да доставе Сенату списак
држављана Русије који су у време усвајања закона или након тога „свесно извозили,
предавали или на други начин давали Сирији значајну финансијску, материјалну или
техничку помоћ која је била корисна сиријској влади за покривање чланака о одбрани“.
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Таква лица биће стављена на спискове санкција америчког Министарства финансија.

  

На захтев председника, а у интересу националне безбедности, могуће је привремено
скидање са списка.

  

Куповина руских противваздушних система С-400 од стране Анкаре се у том овом
документу разматра као повод за примену Закона о супротстављању противницима
Америке путем санкција.

  

Предлог закона ограничава продају америчког оружја Турској и намеће ограничења
званичницима који су одговорни за испоруку оружја за војну операцију Анкаре у Сирији.

  

Сада нацрт закона треба да усвоје оба дома америчког Конгреса, након чега ће он отићи
на потпис председнику Сједињених Америчких Држава.

  

(Спутњик)
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